
ձԱՏԱՍՏԱՆԸ ե վ ՎեՐԶԻՆ ՊԱՐթԵՎ ԱՐՇԱԿՈԻՆԻՆԵՐԻ 
ՊԱՅՔԱՐԸ ձՌՈՄԻ ԴեՄ 

Հ Ս Ս Հ Գ Ա ա կ ա դ ե մ ի կ ո ս Ս. Տ . Ե Ր Ե Մ Ց Ա Ն 

Ինչպես հաղորդում է Խորենացին, Վաղարշ I I ֊ ի եղերական մահից հետո 

յառնու զթագաւորութիւնն Խոսրով որդի նորին»^ք իբրև ժամանակակից պար֊ 

սից Վաղարշ IV (191—208) արքայից արքայի։ Խոսրով I ֊ ի անձնավորու֊ 

թասն կապակցությամբ կարևոր է նշել 1961 թ. тառնիում պեղումների ժա-

մանակ հայտնաբերված արամեական արձանագրությունր (առաջին տողը չի 

պահպանված)։ Այնտեղ հիշատակվում է ((* + + մեծ թագավոր Հայաստանի, որ֊ 

դի Վոլո գա и թագավորի)) անձնավորությունը, որի անունը չի կարդացվում։ 

Ըստ ա րձան ա գր ութ յան վերծանող Ա« 9\ Փ ե րի խան յան ի ճիշտ եզրակացու-

թյան, եղծված տեղում պիտի լիներ ссԽոսրով» անունը և դա Խոսրով 1 ֊ ն է 

(198—216)2, 

Այսպիսովу ճշտվում է Խորենացու տեղեկությունը, որ Խոսրով 1-ը իսկա-

պես եղել է Վաղարշի որդին, իսկ վերջինս, անշուշտ, Վաղարշ 11-ն է։ 

Գահ բարձրանալուն պես Խոսրով 1 ֊ ը շարունակում է պատերազմները 

«հիւսիսականների))՝ բասիլների֊ալանների դեմ Բաղկան (Մախելոնիա) երկ֊ 

րոս№։ 

Պատմահայրը նշում է, որ Խոսրով 1 ֊ ը «նոյն հետայն մ իաբանեալ զզօրս 

Հայոց, անցանէ ընդ լեառնն մեծ, վրէժս պահանջելով ղմահուան հօրնУ)։ Խոս֊ 

րովյյ «վանեալ սրով և գեղարդեամբ ղհզօր ազգսն զա յն ո սիկ, մի ի հարիւրոց 

յամենեցունց պիտանեացն առնու պատանդս• և զիւր ո յ տէրութեանն նշանակ՝՝ 

արձան Հաստատէ հելլենացի գրով, որպէս զի յայտ լիցիу ընդ հնազանդու֊ 

թեամբ լինել Հռոմայեցւոց»*։ Եթե այս տեղեկությունը Ճիշտ է, այստեղ խոսք 

կարող է լինել Բազկան֊Մախելոնիայի նվաճման մասին և արձան ա գր ությո ւ ֊ 

նը հավանա բար կանգնեցված է եղել Շ ամա խուց դեպի հյուսիս գտնվող 

I (ГՄովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց}), Տվւղիս, 1913, Բ, կե, էջ 200։ Հայ մա-

տենագիրները ամբողջ I I I դարի ընթացքում գիտեն մի «Խոսրով Մեծն» անունով թագավոր։ 

Խորենացին, Խոսրով 1-ի գահակալման մասին խոս ելիս, ասում է. «ГԻ Վաղարշայ առնու զթա-

գաւորութիւնն Խոսրով որգի նորա, հայր սրբոյ մեծին Տրդատ այ»։ Փաստերի ուշադիր բաղ-

դատումը ցույց է տալիս, որ Վաղարշ 11-ի որդին հյււյն-հռդմեական աղբյուրների Хсо700Ч)?~Ъ 

է, որ, ինչպես կտեսնենք սույն հոդվածում, Խոսրով 1-ը պիտի լինի։ Վերջինիս որդին է Խոս-

րով I I х հայ մատենագրության <гԽոսրով Մեծն», օտար աղբյուրների Тф^аттдс— Տրդատը, 

որ Տրդատ 11-ն է և թագավորել է 217—256 թթ.։ Վերջինիս որդին է Տրդատ I I I Մեծը (274 — 

330), որը քրիստոնեություն ընդունեց և այն հռչակեց Հայաստանի պետական կրոն։ 

2 Տե՛ս А. Г. П е р и х а н я н , Арамейская надпись из Гарни, « - Պ ա տ մ ա - բ ա ն ա ս ի ր ա կ ա ն 

հանդես», 1964, Л? 3, էջ 1շ3 և հտ.է 

3 с . Т. Е р е м я и, Страна «Махелония» надписи Кааба-и Зардушт , «Вестник древ-
ней истории», 1967, № 4, Էջ 47—58* 

4 Խ ո ր ե ն ա ց ի , Р, կե, Էջ 200։ 

Hayastane" ev verjin part'ev Arshakunineri payk'are" Hr'omi dem [Armenia and the Struggle of the Last Parthian Arsacids against Rome], by 

Suren T. Eremyan, from Patma-banasirakan handes [Historico-Philological Journal] (Erevan, Armenia) 4(1977), pp. 59-72, in 14 pdf pages. 



•62 Ս. Տ. Երեմ յան 

Ղոնաղ֊Քենդի լեռնանցքո ւմ5, որը Եղիշեի «Պահլ դուռն»6 էг Նրանից այն կողմ, 

դեպի հյուսիս գտնվում էր Մազքթաց Արշակունիների բուն երկիրը՝՝ Ձողը։ 

Վաղարշ 11-ի և Խոսրով 1 ֊ ի այդ պատերազմները կոչված էին ամրապնդե-

լու ոչ միայն Մեծ Հայքի, Աղվանքի և Վիրքի անվտանգությունը, այլև Հռո-

մեական կայսրության սահմանները Միջագետքում, ինչպես և պարթևական 

պետության թիկունքը Ատրպատականում և Մեդիայում։ Կովկասյան հյուսիսի 

անվտանգության հարցում երկու մարտնչող աշխարհակալությունների շա-

հերը միատեսակ էին և գոյություն ուներ փոխադարձ համաձայնությոլ 

Առաջին տասը տարին Խոսրով 1-ը թագավորում է խաղաղ պայմաննե֊ 

րոլմ։ Սեպտիմիոս Սեվերոսը 198—199 թթ. ավարտում է «պարթևական պա֊ 

տերազմը», որից հետո վերադառնում է Հռոմ և այնուհետև մինչև իր մահը,, 

որ տեղի ունեցավ 12 տարի անց (211 թ.), Արևելքի խաղաղությունը չի վրդով-

վել հռոմեական զենքի շառաչյունովг Միայն նրա որդի Անտոնինոս Կարա֊ 

կալլայի (211—217) գահակալումից հետո Արևելքում նորից խախտվում է 

խաղաղությունը» 

ճիշտ է, հռոմեական սահմանագիծը առժամանակ խաղաղ վիճակում էր 

գտնվում, բայց այդ բնավ չէր նշանակում, թե Արևե/քում- իսկապես անդորրու-

թյուն էր տ իրում ։ Պատերազմական գործողությունները հյուսիսից սպառ-

նացող հրոսակախմբերի դեմ հազվադեպ էին դադարում, իսկ պարթևական 

թագավորության մեջ նորից էին բռնկվել գահ ա կալա կան կռիվները։ Սակայն 

շատ ավելի տագնապալից վիճակ էր ստեղծվել Պարսք նահանգում, որտեղ 

սկսված անջատողական շարժումը հանգեցրեց նոր իրանական դինաստիայի՝ 

Սասանյանների գերիշխանության հաստատմանը։ 

Երանի հարավային մասում գտնվող Պարսք նահանգում տեղի ունեցող 

դեպքերը դրսի աշխարհում գիտվում էին իբրև համա պե տա կան նշանակու-

թյուն չունեցող տեղական դեպքերг Ո՛չ պարթև Արշակոլնիները, ո՛չ էլ Հռոմը 

ծայր առած աչդ շարժմանը լուրջ ուշադրություն չէին դարձնում։ 

Պարսք երկիրը, որը Աքեմենյան Իրանի աշխարհակալության կենտրոնա-

կան նահանգն էր, հոլյն-մակեդոնական նվաճումներից հետո կորցնում է իր 

նախկին փառքը, նրա մայրաքաղաք Պ երսեպոլիսը ավերվում է և այլևս չի 

վերականգնվում։ Նրա վւառավոր ավերակների կողքին հիմնվում է նոր կենտ-

րոն՝ Ստահր քաղաքը։ 

Պարսքը, իբրև պարսիկ ժողովրդի օրրան, հնուց ի վեր վայելում էր որոշ 

արտոնություններ, որից Իրանի այլ նահանգները զուրկ էին։ Պարսքում մնում 

էին կիսանկախ թագավորներ, որոնց մ. թ. ա. III դարից վերապահված էր 

արծաթե դրամ հատելու արտոնությունը8։ Ստահրում նստող կուսակալները՝ 

«շաթրադարները» («շահրդար»), ըստ երևույթին, մ. թ. II դարի սկզբից, 

նշանակվում էին Բա զռան գի դինաստիայից և արդեն կրում էին «շահ» (թա-

գավոր) տիտղոսը։ Պարսքի «շահն» էր նշված դինաստիայից Գոճիհրը։ 

Պարսքը պարթևական Իրանի այն երկիրն էր, որտեղ անաղարտ պահպան-

վում էին զրադաշտական կրոնի ավանդները, Ստահրի զրադաշտական տա֊ 

5 Ս. Տ. Ե ր ե մ յ ա ն, Վաղարշ Ս ֊ ի քաղաքական հարաբերությունները Հռոմի և պար-
թևների հե 

տ, аՊատմա-բանասիրական Հանդես)), 1976, № 4, էշ 47։ 6 «Եղի չէ ի վասն Վարդանայ և Հայոց պատերազմին», Երևան, 1957, Ա, Բ, էշ 9, 19։ 

7 Տե՛ս Т. М о м м з е н , История Рима, т. V, М., 1949, էշ 365։ 
8 В. Г. Л у к о н и н , Культура Сасанидского Ирана, М., 1969, էշ 31։ 



ьи յաոտանը Ա վերջին պարթև Արշա՛կուն՛ին եր ի պայքարը Հռոմի դեմ 

ճարը նվիրված Էր Անահիտ դիցուհուն և նրա քրմապետի պաշտոնը ժառան-

գական արտոնությունն Էր առասպելական Բահմանի տոհմի շառավիղների, 

որոնցից Էր Սասանը, Արտաշիրի պապը։ Քրմապետ Սասանը ամուսնացած 

Էր Բա զռան գի տան արքա յա դս տ եր հետ, որի հայրն Էր 9-ոճիհ րը։ Սրա նստա-

վայրն Էր Ստահր քաղաքից 50 կմ հարավ-արևմուտք գտնվող «Ղառ-ի Սպետ» 

(«Սպիտակ դուռնя ) ապարանքը, որտեղ, ըստ ավանդության, նրան ներկա-

յանում Է Ս ասանի թոռ և իր թոռնորդի յոթնամյա Արտաշիրը՝ Ս ա սան յան ար-

քայատոհմի ապագա հիմնադիրը9» III դարի սկզբներին նպաստավոր պայ-

մաններ Էին ստեղծվել Սասանյան դինաստիայի բարձրացման համար։ Ըստ 

պատմական ավանդության, Գռճիհրի խորհրդով Արտաշիրը դառնալու Էր Դա֊ 

րաբգերդ քաղաքի արգապետ (ամրությունների պետ ամաձայն այդ նույն 

ավանդության, շուրջ 201—202 թթ՛ Դարաբգերդի արգապետը մահանում Է 

և այդ պաշտոնը տրվում Է Ս ա սան ի թոռ և Փափագի որդի Արտաշիրին"է 

Ստեղծված իրադրությունը, այսպիսով, առաջին Սասանյաններին հնարավո-

րություն Է տալիս հափշտակել քաղաքական իշխ ան ո լթ յոլն ը տեղա կան հինա-

վուրց ժառանգական կառավարիչներից և ստեղծել Իրանի արքայից արքա-

ների նոր դինաստիա։ Ըստ երևույթին, պարթևական արքայից արքա Վա-

ղարշ I V ֊ ի մահը արագացրեց դեպքերը։ 208 թ. սեպտեմբերի 30-ի և 209 թ. 

սեպտեմբերի 29-ի միջև Ս ա սանի որդի Փափագը հափշտակում Է Պարսքի ար-

քայական գահը իբրև «մարզպան և շահրգար ՊարսքիЯ։ Ինչպես տեսանք հո-

գևոր իշխանությունը, այսինքն Անահիտի մեհյանին քրմապետի պաշտոնը, 

վարում Էր Սասանը, իսկ այժմ նրա տոհմը ձեռք Է բերում նաև քաղաքական՛ 

իշխանությունը^։ 

Այս հեղաշրջումը Ստահրում տեղի Է ունենում «խաղաղ ճանապարհովЯг 

Հին դինաստիայի շառավիղները չէին ոչնչացվել և արտաքուստ շարունա-

կում էին վայելել նախկին պատիվները։ Ըստ մեզ հասած տեղեկությունների,, 

դեռևս արքայից արքա Արտաշիր 1-ի (227—247) արքունիքում տակավին մեծ 

պատվով ապրում էր վերացած դինաստիայի շառավիղ «Ստահրի թագուհիя 

տիտղոսը կրող Խորանձեմը (Փառանձեմ), որի դուստրն էր Վարազդուխտը^: 

աորանձեմը, իբրև «Ստահրի թագուհի», գրեթե մինչև 230-ական թթ. անվա-

նապես համարվում էր Պարսքի կառավարիչ; 

Մեծ Լայքի գահակալ Խոսրով 1-ը առաջիններից մեկն էր, որ ուշադրու-

թյուն դարձրեց Պ արսքոլմ տեղի ունեցած դեպքերին ու թերևս սա է հիմք 

9 М. М. Д ь я к о н о в , Очерк истории древнего Ирана , М., 1961, էւ<257*՛ 
10 

Հայերենում «արկ}) նշանակում է Հաւան)) և Հոմանիշ է պահլավերեն ու պարսկերեն 

агк—«միջնաբերդ» բառին։ Հայերենում պիտի լիներ Հարկապետ»՝ բերդագլուիւ, բեր դապետ 

նշանակությամբ։ Տե՛ս Հր. Ա ճ տ ռ յ ա ն, Հայերեն արմատական բառարան, հատ Ա, Երե֊ 

վան, 1971, էջ 322, «Արկ)) բառի տակ։ и В, Г. Л у к о н и н , նշվ. աշխ., էջ 33, հան. 8։ 
12 Ենթադրվում է, որ Անահիտի մեհյանի շենքն է մեզ հասած «Քաաբա֊ի Տէարդուշտօ 

կոչված հուշարձանը։ 
13 Առաջին անգամ Ռ. Գիրշմանը ուշադրություն դարձրեց, որ քաղաքական իշխանության 

ձեռքբերման տարեթիվը՝ 209 թ., հռչակվում է նոր՝ Սասանյան էրայի սկիզբ։ 209 թ. Սասան-

յանների կողմից Պարսքում հատվող դրամների վրա արդեն երևում են Սասանի, Փափագի 

և նրա որդիներ Շապուհի ու Արտաշիրի անունները; Հետագայում յուրաքանչյուր Սասանյան 

«շահնշահ)) ուներ իր թագավորական էրան, որը սկսվում էր նրա թագադրության օրից և վեր֊ 

I սնում նրա հաջորդի գահ բարձրանալով (տե՛ս В . Г. Л у К О Н И Н , նշվ. աշխ., էջ՛ 28)։ 

14 նույն տեղում, էջ 33։ 



•62 Ս. Տ. Երեմ յան 

հանդիսացել այն բանի, որ հայկական պատմական ավանդությունը այս Խոս֊ 

րովին ներկայացնում է իբրև Սասանյան առաջին տիրակալների դեմ համառ 

մարտնչողի։ Ադաթանդեղոսը անշուշտ նկատի ունի 209 թ. Իրանում տեղի 

ունեցած պետական հեղաշրջումը, երբ հաղորդում է, որ այս գույժը հասավ 

• «առ Խոսրով, թագաւորն Հայոց,— որ էր երկրորդ տէրութեանն Պարսից, զի 

որ Հայոց թագաւոր էր՝ նա էր երկրորդ Պարսից տէրութեաննЛ1 ։ 

Արշակունի դինաստիայի համար այս տագնապալից պահին դինաստիայի 

տարբեր ներկայացուցիչների միջև միասնություն չկար՛ 208 թ., երբ Վա֊ 

ղարշ У-ը Տիզբոնում գահ բարձրացավ, ն՛րա և իր եղբոր՝ Արտավանի միջև 

գահակալական կռիվներ սկսվեցին, իսկ հինգ տարի հետո՝ 213 թ., Արտա֊ 

վանը իրեն հռչակեց արքայից արքա ու թագավորեց ամբողջ հյուսիսային 

Իրանում և Մեդիայում16, կենտրոն ունենալով էկբատանը (այժմ՝ Համադան)։ 

Ինչպես նշվեց, Տիզբոն մայրաքաղաքը, Ստորին Միջագետքով հանդերձ, 

գտնվում էր Վաղարշ У ֊ ի իշխանության ներքո։ Տիզբոնում էր նրա արքունիքը, 

ուստի մի առ ժամանակ նա էր համարվում ամբողջ Իրանի «օրինավոր թա-

գավոր))։ Սակայն Վաղարշ V-ի իշխանության տարածքը հետզհետե սահմա-

՛նափակվում էր նախ Ստորին Միջագետքով, ապա և Տիզբոն-Սելևկիա մայ-

րաքաղաքի քաղաքային տերիտորիայով։ Սելևկիա յում Վաղարշ V - ի անունով 

հատվում էին ոսկ՛ե չորեքգրամ յաններ (տետրա դրա քմ եյ, որոնք թվագրվում 

են մինչև 223 թՏ1։ 4 աղար շ У ֊ ի ախոյան և եղբայր Արտավան У ֊ ը կարող էր 

միայն արծաթե դրամ հատել, ըստ երևույթին, էկբատանում• » Այս փաստը 

ցույց է տալիս, որ, այնուամենայնիվ, Արտավան V-ը Վաղարշ V ֊ ի համեմա-

տությամբ գտնվում էր ստորադաս վիճակում։ Սակայն արտաքին աշխար-

հում ավելի մեծ հեղինակություն էր վայելում Արտավան У ֊ ը ։ Հայկական 

պատմական ավանդույթը ցույց է տալիս, որ հայոց թագավորը վերջինիս 

ավելի մոտ էր, քան Վաղարշ V ֊ին և նույնիսկ Արտավան ի հետ դաշնակցած 

պայքարում էր սրա դեմ։ Ուստի ավանդական պատ/էության հայոց թագավոր 

Խոսրովը, որը պայքարում Էր Պ արսքոլմ բարձրացող Սասանյանների դեմ 

և Արտավան У ֊ ի հավատարիմ պաշտպանն ու դաշնակիցն Էր, կարող Էր լի-

նել միայն Խոսրով 1-ը։ 

Որքան Էլ կցկտուր ու միակողմանի լինեն Ադաթանգեղոսի և Խորենացու 

տեղեկությունները, որոնք շփոթում են երկու Խոսրովներին, այնուամենայ-

նիվ հնարավոր Է զատել այն տեղեկությունները, որ վերաբերում են Խոս-

րով 1-ին։ Պետք Է նկատի ունենալ, որ 213 թ. հետո, երբ Արտավան У-ը իրեն 

թագավոր հռչակեց, Խոսրով 1-ը թագավորեց ընդամենը չորս տարի (213 — 

15 Ադաթանգեղոս, Պատմութիւն Հայոց, Տփղիս, 1909, դլ. Ա, 18, Էջ 15։ 

16 Արտավան V ֊ ի վերջին պաշտոնական արձանագրությունը թվագրվում Է 215 թ. սեպ-

տես բերի 14-ով։ Դա վերջերս Շոշում հայտնաբերված <гՀվասակի ստելան» Է։ Համարելով իրեն 

<гօրինավորX մառանդ, նշված արձանագրության մեջ Արտավան У-ը ընդգծում Է այգ իր տիտ-

ղոսով аԱրտավան արքայից արքա, որդի արքայից արքա Վաղարշիյ) (տվյալ դեպքում նկատի 

ունի Վաղարշ У ֊ ի և իր հորը՝ Վաղարշ IV-ին) ։ նշված արձանագրության տեքստը զետեղ-

ված Է բարձրաքանդակին կիցւ Այն ներկայացնում Է գահի վրա նստած Արտավան У-ին, որը 

՜Հանձնում Է իշխանության պսակը Շոշի խշաթրապ (փոխարքա) Հվասակին ( В , Г . / I у К 0 -

II И Н, նշվ. աշխ., Էշ 30, 45)։ 

1' Նույն տեղոսէ, Էշ 37։ 

18 Նույն տեղում, Էշ 34։ 



ՀէՐյ шит ան լ/ և վերջին պարթև Արշակունիների պայքարը Հռոմի դեմ 03 

216) և այդ ժամանակամիջոցում նա պայքարում Էր ոչ թե Ս ա սանյանն երի 

դեմ, որոնք դեռ դուրս չէին եկել Իրանի արևմտյան նահանգները և դրանով 

իսկ միջազգային քաղաքական ասպարեզ, այլ իր զենքով օգնում էր Արտա֊ 

վանին հաստատվելու Տ ի զբոնի դահի վրա։ 

Պ ատմ ա գրության մեջ Խոսրով 1-ի պայքարը Վաղարշ У ֊ ի դեմ, ի պաշտ-

պանություն Արտա վան У ֊ ի շահերի, պատկերացվել է իբրև պայքար Սասան-

յանների դեմ, որ ճիշտ չէ։ Ժամանակագրական տվյալները ակնհայտ են 

դարձնում, որ Խոսրով 1 ֊ ը ժամանակակից էր միայն 208/9 թթ. Պ արսքում 

տեղի ունեցած հեղաշրջման, իսկ Սասանյանների վերջնական հաղթանակը 

տեղի ունեցավ նրա մահվանից 10 տարի հետո ( 2 2 7 ) , երբ Մեծ Լայքի թա-

գավոր էր նրա որդի «Խոսրով Մեծ» Տրդատ I I ֊ ը (217— 256)՝ առաջին հայ 

թագավորը, որ պայքար էր մղում Սասանյանների ագրեսիայի դեմ։ Այս հան-

գամանքը լավ է նկատել Լ. Մանանդյանը։ Նա իրավացիորեն նշում է, որ 

«հայ պատմիչների մոտ վիպական Խոսրովին վերագրված պարսիկների դեմ 

պատերազմները հիշողություն են, իրապես, այն երկարատև ու համառ կռիվ-

ների, որ պատմական այս Տրդատ Р-ը իբրև հռոմ ա յեցիների դաշնակից ու 

վասալ, վարել էր Արտաշիր Ա-ի և Շապուհ Ա-ի դեմ 

Խոսրով 1-ի թագավորության վերջին տարիներին (213 — 216) են վերա-

բերում Ագաթանդեղոսի տեղեկությունները դեպի Տիզբոն հայոց թագավոր 

Խոսրովի արշավանքների մասին։ Ագաթ ան գե զո и ը հաղորդում է. «Արդ 

ի միւս ևս ի գլուխ տարւոյն, սկսանէր Խոսրով թագաւորն Հայոց գունդ կազ-

մել և զօր բովանդակել, գումարել զզօրս Աղուանից և Վրաց, և բանալ զդրոլնս 

Ալանաց և զճորայ պահակին, հանել զզօրս Հոնաց, ասպատակ դնել ի կող-

մանս Պարսից, արշավել ի կողմանս Ասորեստանի, մինչև ի դրունս Տիսբո-

նի...)№։ Այս հաղթական արշավանքից հետո «թագաւորն Հայոց,— ըստ Ագա-

թանդեղոսի,— դառնայր ի մեծ կոտորածէն մեծաւ յաղթութեամբ և բազում 

աւարաւ և ցնծալից ուրախոլթեամբ ի կողմանսն Հայոց յԱյրարատ գաւառ, 

ի Վաղարշապատ քաղաք, մեծաւ ոլրախոլթեամբ և բարի անուամբ և բա ղում 

ալարաՍ) ։ Այնուհետև Խոսրովը հեռավոր ուխտագնացություն է կա տարում 

դեպի իր թագավորության արևելյան ծայրամասը՝ Կասպից երկիրը (Բաղա-

սական ) Կասպից ծովի ափերին։ Ինչպես հաղորդում է Ագաթանգեղոսր, Խոս-

րով 1-ը «յեօթն բագինս մեհենիցն22 ուխտաւոր լինել պատկերաց կռոց դիցն 

պաշտաման... զիւր ազգին Արշակունեաց զհւսյրենեացն պաշտամանց տեղիսն 

մեծարէր»։ Թագավորը տաճարին է պարգևում պատերազմական ավարի հին-

գերորդ մասը և «մեծամեծ պարգևս քրմացն շնորհէր»"։ 

Ագաթանդեղոսի տեղեկությունների համաձայն, հետևյալ տարին Խոս-

րովը նորից է արշավում դեպի հարավ։ «Իսկ ի գալուստ ամին միւսոյ զօր 

բազում կուտէր, յոյժ, գումարտակ առնէր, զնոյն զօր կոչէր, և ևս բազում 

19 Մանանդյան, Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հատ. Բ,. 

մասն Ա, Երևան, 1957, էք 85։ 

20 Ա դ ա թ ա ն դ ե ղ ո ս, դ յ . Ա, 19, կ 16։ 

21 Նույն տեղում, 21, էշ 18։ 

22 Նույն Գաբաոոլ բագինքն է, Պտղոմեոսի * Г а ( к р Э 1 (5ւօ|յ.01 (աղճատված ընթերցումն է՝' 

Г с ф а о ! հալյ-տւ), տե՛ս Ս. Տ. Երեմ յան, Հայաստանը ըստ «Աչխարհացոյց»֊ի, Երևան,. 
1963, էշ 46, 51։ 

23 Ագաթանգեղոս, գւ- Ա, 22, էջ 18—19։ 
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Ս. Տ. Երեմ յան 

քան զնոյն ասպատակ սփռեալ զկողմամբքն Ասորեստանի, մանաւանդ զի և 

զօրք Տաճկաց ի թիկունս եկեալ էին. աւար առեալ զերկիրն ամենայն՝ քաշու֊ 

թեամբ դառնային իւրաքանչիւր տեղիս»2*։ Այս երկրորդ վկայության մեջ 

ուշադրության արմանի է «զօրք Տաճկացայսինքն արաբական ցեղերից մ ե ֊ 

կի, հավանաբար Հա դրա յ ի արաբական թագավորության զորամասերի օգնոլ֊ 

թյունը հայոց Խոսրով թագավորին։ 

Այս արշավանքները, ինչպես պարպեցինք, տարվում էին ոչ թե Սասան-

յանների, այլ Տիզբոնում գահակալած Վաղարշ У ֊ ի դեմ, որպեսզի Արտա-

վան У - ը հաստատվեր Տ իզբոն ի դահի վրա"։ 

211 թ. մահացած Ս եպտիմիոս Սեվերոսին հաջորդեց իր ավագ որդին՝ 

Բասսիան Անտոնինոսը (211—217), որը հայտնի է «Կարակաչլա» մականու-

նով։ Սա, ծանոթանալով պարթևական թագավորության մեջ գոյություն ունե-

ցող իրադրության ը, որոշում է о գտա գործել այն։ Իրեն երևակայելով մի նոր 

Աղեքսանդր Մակեդոնացի, Անտոնինոս Կարակալլան ձգտում էր տեր դառնալ 

պարթևական ժառանգության։ 

Հաջողությամբ ավարտելով 213 թ. պատերազմը գերմանական և մերձ֊ 

դանուբյան ցեղերի դեմ, նոր կայսրը, փառասիրական ձգտումներով առլեցուն, 

գալիս է Արևելք, Աս ո ր իքի կենտրոն Անտիոք քաղաքը։ Տեղեկացած լինելով 

Վաղարշ У ֊ ի և Ա ր տ ա վանի միջև գահակալական պայքարի մաս՛ին, Կարա-

կալլան նեղ վիճակի մեջ է դնում Վաղարշ У-ին և ստիպում նրան դառնալ 

իրեն ենթակա «դաշնակիցя թագավոր։ 

Պատրաստվելով նոր պատերազմի, Անտոնինոս Կարակալլան պատրվակ 

էր փնտրում, որպեսզի առիթ ունենա բախվելու պարթևների հետ։ «Երբ նա 

ա րշա վեց պարթևների դեմ,— հաղորդում է Կասսիոս Ղիոնը,— ա յ դ պատե-

րազմը պատճառաբանեց նրանով, որ Վոլոգեսոսը, երբ ինքը նրանից պա-, 

հանջեց Տիրիդատեսին և նրա հետ ոմն Անտիոքոսի, նրանց չհանձնեց))2®ւ 

Ինչպես ճիշտ ենթադրում է Հ. Մ ան ան դյան ը2^, այստեղ հիշատակվող Տ իրի-

դա տե ս ֊ Տ ր դա տ Արշակունին, հավանորեն, Վաղարշ У ֊ ի հորեղբայրն էր, իսկ 

Անտիոքոսը կիլիկեցի էր և կինիկյան դպրոցին պատկանող փիլիսոփաг Այս 

երկուսը փախել էին պարթևական թագավորի մոտ և այժմ Անտոնինոս Կա-

րակալլան պահանջում էր ետ վերադարձնել նրանց։ Եթե նկատի ունենանք, 

Ա Նույն տեղում, գլ. Բ, 23, Էջ 19։ 

25 Մեջ բերված փաստերի լույսի տակ հերքվում է Կիրիլ Բ՛ո լման ովի այն ենթադրությու-

՛նը (որին ժամանակին համաձայն ենք եղել նաև մենք), որ Ագաթանդեղոսի վկայությունները 

բացահայտ հիշատակություն են Տիղբոնի դեմ Սեպտիմիոս Ս եվերոսի 198 թ. պատերազմի, 

•երբ, այնուհետև, 199 թ. պաշարվեց սահմանակից Լադրան և պատերազմներ տեղի ունեցան 

հռոմեացիների և արաբների միջև։ Տե՛ս С у г М 1 е ТоигпапоГГ, Т հ е ТЫгё-СегНигу Аг-
тпегНап Агвас^з. Л С1пгопо1од1са1 апс1 Оепеа1о#1са1 Соттешагу,,„Кеуие йеэ ёшйеэ 
агтёШеппез, НоиуеПе зепе, Юте VI, Рапе, 1969, էք гзя—гзь, Ս. Տ. Երեմ յան, Հա-

ղարշ 1 ւ ֊ ի քաղաքական հարաբերությունները Հռոմի և պարթևների հետ, էշ 47։ 

շէ „Շտտտո նւօուտ Соссе1ат ЖзЮпагит Котапогит գ ւ ^ БирегБигН", „ЬоеЬ Շհտ-
з!са1 ЫЬгагу", գիրք 78, 19, 1. հ այերեն թարգմանությունը՝ аՕտար աղբյուրները Հայաստանի 

և հայերի մ ասին о, .9, «Հովսեպոս Փլավիոս, Դիո ն ԿասսիոսՆ. Դ ի ո ն . Կասսիոս Կ ո կ կ ե-

յ ան ո и, Հռոմ հական պատմություն (հատվածներ), թարգմանութ յուն բնագրից, ա ռաջա ր ան 

և ծանոթագրություններ Ս. Մ. Կրկ յաշաբ յանի, Երևան, 1976 (այսուհետև՝ ԾւՕ հայերեն 

թարդմ.), Էջ 222։ 
27 Հ. Մանանգյան, նշվ. աշխ., Էշ 59 և նույն Էշի ծան. 1։ 



Հա и ա ան լւ և վերշին պարթև Արշակունին երի պայքարը Հռոմի դեմ 

րր Հյուսիսից Վաղար շ У-ի դեմ պատերազմում էր իր եղբայր Արտավանր, 

ւսաա ահարղ կդառնա, որ Վաղարշ V-ի վիճակը ծանր էր։ Ստեղծված պայ-

մաններում նա գերադասում էր խաղաղ փոխհարաբերությունների մեջ ւՒնել 

Հռոմի հետ և Տրդատ Արշակունուն ու Անտիոքոս փիլիսոփային հանձնում է 

Կարակալլային։ Այս տմարդի գործարքը, որը պիտի զայրույթ առաջացներ 

Տիզբոնի արքունիքում, բոլորովին հեղինակազուրկ է անում Վաղարշ У-ին 

և օգտա՛գործվում է Արտավանի ու նրա դաշնակիցների կողմից։ Վաղարշ У-ը 

հաղթված էր և ներքին, և արտաքին թշնամիների կողմից, այժմ նրա միակ 

հենարանն էր մնո ւմ Հ ռոմ եա կան կայսրության «հովանավորությունը»։ 

Պարթևների գործերին միջամտելու առաջին պատրվակը, ինչպես տե-

սանք, խափանվեց։ Այժմ Կարակալլան նոր առիթ էր որոնում, և առիթը 

գտնվեց, կայսրը Արտավանին պատերազմ է հայտարարում իր (էդաշնակից 

և բարեկամ» Վաղարշ V-ի իրավունքները պաշտպանել։ւլ պատրվակով։ Հռո-

մեական կայսրը գտնում էր, որ դա ամ են ահ արմ ար առիթն էր պարթևական 

ժառանգությանը տեր դառնալու համար։ 

Նոր քաղաքական իրադրությունը Արևելքում ծանր վիճակ է ստեղծում 

Հայաստանի համար, որի թագավորը կայսեր «դաշնակից և բարեկամնЯ էրէ 

Պարթևների գահակալական պայքարում հայոց թագավոր Խոսրով 1-ը անվե-

րապահորեն Արտավանի կողմն Էր և ռազմական օգնություն Էր ցույց տալիս 

նրան։ Այժմ, երբ Վաղարշ V ֊ ը դարձել Էր Հռոմից կախյալ թագավոր, ռազ-

մական օգնությունը նրա հակառակորդ Արտավանին պիտի դիտվեր իբրև 

հակահոոմեական ելույթ։ Նույն վիճակում Էր նաև Օսրոենեի թագավոր Աբ-

գար X Սեվերոսը (214—216), որը, ինչպես երևում Է, նույնպես Արտավանի 

կողմնակիցն Էր։ 

Մեզ հասած տեղեկությունները ցույց են տալիս, որ Արտավանի դեմ 

Ան տոնինոս Կարակալլայի առաջիկա պատերազմում հայոց թագավոր Խոս-

րով 1-ը ստիպված Էր եղել չեզոք դիրք ընդունել։ ՉԷ որ վասալական պար֊ 

տ ա վո րո լթ յուննե ր ը հայոց թագավորին պարտադրում Էին հռոմեացիների հետ 

միասին կռվել իր բարեկամ և «եղբայր))Հ& Արտավանի դեմ։ Խոսրով 1-ի այս 

չեզոքությունը համահավասար Էր հակահռոմեական դիրքորոշման, քանի որ 

հայկական այրուձին չէր կռվելու կայսեր բանակի շարքերում։ 

Ստեղծված վիճակը մեծ տարաձայնություններ է առաջ բերում հայկա-

կան արքունիքում։ Ինչպես երևում է, հայոց ավագանոլ մի մասը հակված էր 

մինչև վերջ մնալու Արտավանի կողմը։ Հավանաբար, այդպես էր տրամա-

դրված առաջին հերթին հայոց գահաժառանգ Տրդատը։ 

Ձմե ռը անցկացնելով Անտիոքում, Անտոնինոս Կարակալլան 216 թ. 

սկզբներին սկսում է պատրաստվել առաջիկա պատերազմական գործողու-

թյուններին Արտավանի և նրան օգնող հայերի դեմ։ Որ պես ղի Արտավանին 

չեզոքացնի և ղրկի իր դաշնակիցներից, կայսրը դիմում է խարդախ միջոց-

ների։ Կա՜սսիոս Դիոնը հաղորդում է, որ Անտոնինոս Կարակալլան, <гխաբելով 

0 սրոենեի Ավգարոս թագավորին, համոզեց նրան իբրև բարեկամի գալ իր 

մոտ, որից հետո նրան ձերբակալելով կալանավորեց և այգպիսով Օսրոենեն, 

28 Հելլենիստական Արևելքի արքունիքներում ընդունված պատվավոր տիտղոս։ Բնագրերի 

«եղբայր» բառը, որ գործ է ածվում Խոսրով 1-ի համար, հետագոտողների կողմից ընդունվել 

է բառացի և վերջինս համարվել է պարթև Արտավան У ֊ ի եղբայրը։ 

Տ Հսւ&ղնս, Л"> 4 



€6 Մ. Տ- հրեմ յան-

որը մնացել էր առանց թագավորի, հպատակեցրեց»?9։ Հռոմեական զորքերը-

գրավում են Օսրոենեի մայրաքաղաք Եգեսիան և այն հռչակվում է հռոմեա֊ 

կան գաղութ։ 

Այնուհետև Կասսիոս Դիոնը տեղեկացնում է հայոց թագավորի մասին. 

«Իսկ Հայոց թագավորին, որը վեճի մեջ էր իր որդիների հետ, բարեկամա-

կան նամակներով նույնպես կանչեց, իբր նրանց հաշտեցնելու պատրվակով, 

բայց սրանց հետ ևս վարվեց այնպես, ինչպես Ավգարոսի հետ»*0։ Ուրեմն 

Խոսրով 1-ին ևս ձերբակալեցին և կալանավորեցին, ինչպես և նրա կնոջը՝ 

հայոց թագուհուն։ Այս պիտի տեղի ունեցած լիներ 216 թ. մայիս ամսին։ 

Կայսեր այս տմարդի վերաբերմունքը Խոսրով 1-ի հանդեպ Հայաստա-

նում առաջ բերեց ապստամբական շարժում հռոմեացիների դեմ*՝։ «Սակայն• 

հայերը չհանդուրժեցին նրան (Կ ա ր ա կա լլա յին— շարունակում է Կասսիոս 

Ղիոնը,— այլ դիմեցին զենքի ու այլևս նրանցից ոչ ոք երբևիցե ոչ մի բա՛-

նում նրան չէր հավատում, այնպես որ նա գործով սովորեց, թե որքան վնա-

սաբեր է կայսեր համար իւա բեոլթ յամբ վերա բերվել բարեկամներին»32։ 

Անտիոքում նստած կայսրը գտնում էր, որ երկու եղբայրների՝ Վա-

ղարշ У - ի ոլ Արտավանի գահակալական կռիվը իր բանսարկոլթյոլ նների 

ար գա и իքն է։ Կասսիոս 1՛ իոնի ասելով կայսրը «մեծապես պարծենում էր, որ 

պարթևների թագավոր Վոլոգեսոսի33 մահից հետո նրա որդիները կռվում էին• 

գահի շուրջ, պատահաբար կատարվող աւդ դեպքերը վերա գրելով իր կատա-

րած նախապատրաստական աշխ ա տ անքին» ։ 

Ան տոնինոս Կարակալլան ապստամբ հայերի դեմ ուղարկել էր Թե ո կրի-

տոս զորավարին, որը «նրանց կողմից պարտության մատնվեց և ծանր դըժ-

բա խտության մեջ ընկավ»*։ Հայերը բացեիբաց անցան Արտավանի կողմը 

և կռվում էին նրա հետ միասին և հռոմեացիների, և. Վաղարշ У ֊ ի դեմ։ Սրա• 

արդյունքն էր այն, որ Արտա վանը կարողացավ ջլատել Կ արակալլա յի ուժե-

րը և, պարտության մատնելով Վաղարշին, գրավեց Տիզբոն մա աաքաղաքը 

և իրեն հռչակեց Արտավան «արեաց արքայից արքայ»։ Այսպիսով, Տիզբոնը 

դաոնում է հակարքա Արտավան У-ի մայրաքաղաքը, իսկ Վաղարշ У-ը իր 

արքունիքը փոխադրում է Տիգրիսի արևմտյան ափին գտնվող Սելևկիան, որ-

տեղ թագավորում է մինչև իր մահը (շուրջ 223 թ.)։ Մի առ ժամանակ, Հերո-

դիանոսի բառերով ասած, Արևելքում «թագավորում էր խոր խաղաղություն»ՏՏ։ 

Ապստամբած հայերը թագավոր հռչակեցին գահաժառանգ Տրդատին, որ 

հայոց թագավոր Տրդատ I I ֊ ն է, հայ մատենագրության Խոսրով Մեծը։ Այժմ' 

29 ն 1 0, գիրք 78, 12, 1, հայերեն թարգ մ., էջ 221։ 
30 ՛Սույն տեղում։ 

31 Ըստ երևույթին, Խոսրով 1-ի ձերբակալման հետ է կապվում Խորենացու տեղեկու-

թյունը (Բ, կղ), ըստ որի այդ ժամանակ Անի ամրոցի մեհյանի դիվանում գտնվող Բարդա-

ծանը (154— 222) аէր այր կորովի բանիւք, որ և աո Անտոնինոս համարձակեցաւ գրել թուղթ»։ 

Այդ сթուղթըՏ), ամենայն հավանականությամբ, նամակ էր ուղղված՛՝ Ա արակալլա յի ն՝ հայոց-

թագավոր Խոսրովին ու նրա կնոջը աղատելու մասին։ 

32 Ծ 1 0, հայերեն թարգմ., էջ 221։ 
33 Նկատի ունի Հաղարջ Ո-ին ( 1 9 1 ֊ 2 Հ ) 8 ) ։ 

34 Ը 1 Օք նույն տեղում է 

35 Նույն տեղում, գիրք 78, 21, 1, հայերեն թարգմ՛., Էշ 2221 • 
36 Н е г о сП а ո ս տ, АЬ ехсевБи Ծ. Маге! ИЬп ос№, IV,.9 (8).. 
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սրա գլխավորությամբ հայերը Արտավան У-ի բանակի շարքերում կռվում 

Էին Հռոմեացիների դեմ։ 

Կարակալլա յի կենսագիր Էլիոս Ս պարտիանոսի տեղեկության համա-

ձայն, կայսրը զբաղված էր ւպատերաղմով հայերի և պարթևների դեմ37* 

Չկարողանալով զենքի ուժով հաղթել պարթևներին և Արտավան У-ին, 

կայսրը դիմում է նոր խարդախության։ 

Հերոդիանոսի և Ղի ոն Կասսիոսի տեղեկություններից կարելի է եզրա-

կացնել, որ Կարակալլա յի հետևյալ քայլն էր լինելու նրա ամուսնությունը 

•Արտավան V ֊ ի դստ եր հետ, որ հնարավորություն կտար նրան սողոսկելու 

.պարթևական արքունիք և իր պարթև կնոջից ծնված երեխային հայտարա-

րելու պարթևական գահի ССօրինավոր ժառանգ»։ Սրանից հետո հեշտ էր Հա-

յաստանը և 0 и ր ո են են դարձն՛ել հռոմեական պրովինցիա։ 

Համաձայն Հերոդիանոսի, Կարակալլան, այցելելով Փոքր Ասիայի այն 

վայրերը, որոնք կապված էին Աղեքսանդր Մակեդոնացու հիշատակի հետ, 

գալիս է Անտիոք, որտեղ նրան ընդունում են մեծ հանդեսներով, իսկ հետո 

գնում է Եգիպտոսի հռչակավոր Աղեքս անդրիանդէ Սրանից հետո Էր, որ, ըստ 

Հե րոդիանոսի, Կարակալլան ցանկություն ունեցավ ստանալ «Պարթևական՛> 

/РаКЫсив) պատվավոր կոչումը և զարմացնել հռոմեացիներին իր կողմից 

ուղարկվող տեղեկություններով Արևելքի яг բարբարոսների» նվաճման մասին։ 

Կայսրը պարթևական թա գավոր Արտավանի մոտ դեսպաններ Է ուղարկում 

հարուստ և բազմազան նվերներով։ Նրանց հետ ուղարկած նամակում նա 

հայտնում Էր պարթևների թագավորին, որ ինքը ուզում Է կին առնել մեծ թա-

գավոր դստերը և այդ միջոցով աշխարհի երկու պետությունները միաձոլլել, 

որով նրանք կդառնան անհաղթելիԱրտավան У ~ը> ըստ Հերոդիանոսի, 

նախ մերժում Է, ապա, վերջիվերջո, գալիս Է համաձայնության 

Այս անցքերի մասին Ղ իոն Կասսիոսը հետևյալ տեղեկություններն Է 

պահպանել. «Այնուհետև թն տոնինոսը) արշավեց պարթևների դեմ այն 

պատրվակով, որ Արտաբանոսը չէր ցանկացել իր դստեր ամուսնության տայ 

իրեն—քանզի (Արտա՛բանոսը) լավ էր հասկանում, որ նա խոսքով իբր ուզում 

է իր աղջկա հետ ամուսնանալ, բայց իրականում ցանկանում էր սեփականել 

պարթևների թ ա գա վորոլթ յուն ը»*^ ։ Ահա սրա համար Էլ Անտոնինոսը, շարու-

՜նակում Է Դիոն Կասսիոսը, (Гարշավեց պարթևներիг դեմ այն պատրվակով, 

որ Արտաբանոսը չէր ցանկացել իր դստեր ամուսնության տալ իրեն»։ Պատ-

մաբանի ասելով, Անտոնինոսը «՛հան կար ծակ ի հարձակվելով, մեծ տարածու-

թյան վրա երկիրը ավերեց Մեդիայի շուրջը, մեծ թվով բերդեր նվաճեց, գրա-

վեց Արբելան, և բաց անելով պարթևների արքունի դամ բաբանները, ցրիվ 

տվեց ոսկորները, քանի որ պարթևները նույնիսկ չկռվեցին նրա դեմ»*2։ Ինչ֊ 

3' А е !•! и տ տ р а г է ! а ո и տ, ճոէօու՚ոստ СагасаПа , VI (1), « է ՛ » В Д И , 1958, № 2, 
Կ 266։ 

за Н е г о § 1 а ո ս տ, IV, 8 (6). 
39 Նույն տեղում, 9 ( 8 ) ։ 

40 Նույն տեղում, Ո0 ( Տ ) , Т1 Ր ) ։ 

41 О I о , գիրք 79, 1, 1, հայերեն թարգմ., էշ 222։ Բերված են 79-րդ գրքի հատված-

ները, որոնք այլ ՛հրատարակություններում համարվում են 78-րղ գրքի մասեր։ Հե րոդիանոսը 

բերում է մանրամասնություններ, որ նոր բան չեն ավելացնում. НеГОСПаПЦБ» IV» 
11 (2—9)։ 

42 э 1 О. գիրք 79, .1, 2, հայերեն թարգմ., էշ 222։ 



68 Ս. Տ. Երհմյան 

պես երևում է, Արտավան У-ը անցնում է խոր թիկունք, որտեղից նա հար֊ 

մ ածելու էր թշնամուն։ Դիոն Կասսիոսը հաղորդում է, որ «բարբարոսներն 

ապաստանեցին լեռներում, Տիգրիսից այն կողմ, որպեսզի պատրաստություն 

տեսնեն, իսկ Անտոնինոսը թաքցնում էր-այս, ասես ինքը վերջնականապես 

հաղթել էր նրանց, որոնց նույնիսկ չէր էլ տեսելЛ43/ 

էլիոս Ս պարտիան ո սի մթագնած վկայության համաձայն, Անտոնինոս 

Կարակալլան Արբելայից հետո մտել է Մեդիայի խորքերը՝ Ատրպատական 

և «կատիշների ու բաբելացիների երկրամասերը անցնելով, սկսել անկանոն 

պատերազմական գործողություններ պարթևական սատրապների դեմ»^։ Ըստ 

երևույթին, Կարակալլան ուզում էր է՛րանի խորքերով հասնել մայրաքաղաք 

Տիզբոնին, բայց դա նրան չի հաջողվում և, խուսափելով թշնամոլ ծուղակն 

ընկնելուց, շտապում Է վերադառնալ առանց զգալի հաջողությունների, սա-

կայն Հռոմ ի շողոքորթ ծերակույտը բախտախնդիր Կ արակալլա յին շնորհում Է 

«Պարթևական» կոչումը™։ 

Ասպատակելով պարթևներին պատկանող տերիտորիաները, Անտոնինոս 

Կարակալլան վերադարձավ Եդեսիա ձմեռելու, որպեսզի հետևյալ 217 թ. 

գարնանը նորից արշավանքի ելնի պարթևների դեմ։ Սակայն նրան չէր վի-

ճակված իրագործելու իր հ երթա կան ագրեսիան պարթևների դեմ։ 

217 թ. ձմեռը Անտոնինոս Կարակալլան անց էր կացնում Եդեսիայից հա-

րավ գտնվող հինավուրց Խառան քաղաքում։ Ինչպես վկայում է Հերոդիանոսը, 

կայսրը ցանկություն ունեցավ ուխտագնացություն կատարել դեպի Խառանի 

և Եդեսիայի միջև գտնվող հռչակավոր Լուսնի տաճարը։ Իր հետ նա վերցնում 

է միայն հեծյալների փոքրաթիվ ջոկատ։ 217 թ. ապրիլի Տ ֊ ի ն , այդ խուլ 

վայրում, կայսրը սպանվեց իր զինվորականներից մեկի ձեռքով, որից հետո 

իրադրությունը բոլորովին փոխվեց™։ 

Հենվելով Փերմելիան ոսի մեղ չհասած երկի վրա, Խորենացին ճիշտ տե-

ղեկություն է տալիս այս դեպքի մասին։ Փերմելիանոսը գրում է, ասում է 

Խորենացին, «որ զԱնտոնինէ որդլոյ Սևերեայ ասէ՝ պատերազմեալ ընդ Վա-

զա րշայ Պարսից արքային ի Միջագետս, և մեռանել ի մէջ Եդեսիայ և Խա-

ռանոլԱյնուհետև պատմահայրը ավելացնում է. «և մերոյն Խոսրովու ոչ 

յոք հա կա միտ եալ»™, այսինքն պահպանելով չեզոքություն, հայոց թագա֊ 

վորը չի անցել ո՛չ Վաղարշ У ֊ ի , ոչ էլ Անտոնին ո и Կարակալլայի կողմըէ 

Ինչպե и տեսնում ենք, պարթևա֊հռոմեական պատերազմներում չեզոք դիրք 

Է ընդունել ոչ միայն հայոց թագավոր Վաղարշ 11֊ը, այլև նրա որդի Խոս-

րով 1-ը, սակայն վերջինս, Արտավան У ֊ ի հետ միասին պայքարում Էր Հռոմի 

՛Սույն տեղում, 1, 4, հայերեն թարգ մ., Էք 223։ 
4 1 А е П ս յ в р а г И а п и з , ն չ վ . աշխ., VI, 4, Հատկապես՝ „.ОеЫпс рег СаЙиБЮБ 

е1 ВаЬПопюБ 1л (редей* (VI, 4), տե՛ս В Д И , )988, л? 2, Էջ *вв, նաև՝ С . Т о и ш а ո о-М, 
այի., Էջ 247—248։ 

4 5 А е 11 и տ Տ р а г М а ո и տ, ա չ ի . , VI, Տ ։ 
4 6 Н е г о մ 1 а п и տ, IX, 13 (.3), տե՛ս նաև А е 11 и տ Տ թ а г Ա а га ս՚տ, նշվ. աչի. , VI 

(6), VII (1, 2), 
47 ՛Նկատի ունի Վաղարշ У-ին (208—227)։ 

48 Խորենացի, Բ, հե, Էշ 213։ 

՛նույն տեղում։ 



Հա յաստանը և ՛Լերջին պարթև Ար շակունիների պա յքարը Հռոմի դեմ 69 

«բարեկամ» Վաղարշ У ~ ի դեմ, որի համար բանտարկվել է Կարակալլայի 

կողմից։ 

Դեպքերը այնպես դասավորվեցին, որ մի տասնյակ տարի ևս Արտա-

վան У-ր և պարթև Արշակունիները կարողացան իրենց գոյությունը պահ-

պանել և նույնիսկ իրենց կամքը թելադրել Հռոմին։ Այս նշանակում էր նաև 

Մեծ Հայքի թագավորության դրության կայունացում, և Հռոմր հարկադրված 

էր հարգել հայ Ար շակունիների գահակալական իրավունքները։ 

Հե տագա դեպքերի . մ ա սին տեղեկություններ են տալիս Հերոդիանոսը, 

Ղիոն Կասսիոսը և Հոլլիոս Կ ա պ ի տ ո լին ո и ը ։ Չնայած իր մանրամասնություն-

ներին, ավելի քիչ վստահելի է Հերոդիանոսի պատմածը և ավելի հավաստի 

են թվում վերջին երկուսը։ 

Հոլլիոս Կապիտոլինոսի համաձայն, Կարակալլա յի սպանությունից հե-

տո հռոմեական զինվորների կողմից կայսր է հռչակվում Օպիլիոս Մակրի-

նոսը, որը հանձն է առնում շարունակել պատերազմական գործողություննե-

րը պարթևների դեմ°°։ Պատերազմը տեղի էր ունենում Միշագետքում, Մծբին 

քաղաքի մոտերքը, սակայն Արտավանը ավելի ուժեղ էր, նա կռվում էր ավելի 

շուտ հռոմեացիներին պատմելու և Ան տոնինոս Կարակալլայի կողմից խա-

ղաղության ժամանակ ուխտադրուժ սպանվածների վրեժն առնելու համար՝*'» 

Ս ակրինոսը, կայսր ընտրվելուց հետո, «տեսնելով, որ Արտաբանոսը խիստ 

զայրացած է իր կրած չարիքների պատճառով, և մեծ զորքով ներխուժել է 

Միջագետք, նախ ինքնակամ նրան ուղարկեց գերիներին և բարեկամական 

ուղերձ, խաղաղություն հաստատելու առաջարկով, տեղի ունեցածների պա տ-

ճառը համարելով Տարավտասինք2։ Րայց (Արտաբանոսը) չընդունելով այդ, 

միաժամանակ հրամայեց, որ (Մակրինոսը) վերաշինի քանդված բերդերն ու 

քաղաքները և ամբողջովին հեռանա Մ իջա դետքից և հատուցում տա ինչպես 

մյուս բոլորի, այնպես էլ թագավորական գերեզմանների պղծման համար, 

քանզի նա հույսը դրել էր իր հավաքած մեծաքանակ զորքի վրա և արհամար-

հելով Մ ակրինոսին որպես անարժան ինքնակալի, անհագ զայրույթով էր 

լցված նրա դեմ և հույս ուներ, որ առանց նրա համաձայնության իսկ ինքը 

կկատարի իր կամեցած ամեն ինչը»:>3։ Արտավան У ֊ ը իրավացի • էր > Մակրի-

նոսը ոչ մի համարում չուներ հռոմեական բանակի մոտ, և պարթևների հետ 

առաջին իսկ ընդհարումներից հետո լեգեոնները նրան լքեցին և անցան Կա-

րակալլայի ապօրինի զավակ Հե լիոգա բա լի կողմը^*։ Կասսիոս Ղիոնը հաղոր-

դում է, որ «Մակրինոսը նույնիսկ ժամանակ չունեցավ խորհրդակցելու, այլ 

հանդիպելով նրան (Արտա բան ին — Ս. Ե.), դեպի Նիսիբիս առաջանալիս, 

պարտվեց, երբ ճամբարած իր զինվորները ջրի համար կռվի բռնվեցին թըշ-

նամոլ հետ։ Քիչ էր մնացել, որ նա նույնիսկ ռազմական ճամբարը կորցներ, 

բաւց այնտեղ գտնվող վահանակիրները և գումակայինները փրկեցին այն. 

քանզի սրանք քաջալերվելով դուրս եկան ճամբարից և հարձակվեցին բար-

բարոսների վրա. այս հանկարծակի հարձակումը օգնեց նրանց և թվում էր, 

5 0 յ ս 11 ս տ С . а р 1 է .օ 11 ո ս տ, М а с М п и з , V I I I , 1 — 3 . 
51 Н е г о й 1 а I и տ, IV, 14 (1). 
52 #гՏարավտասл) Անտոնինոս Կարակալլա կայսեր մականունն է։ 

53 О I о , գիրք 79, ԳԻ 26, 2, Տ, հայերեն թարգմ., էշ 223։ 
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•62 Ս. Տ. Երեմ յան 

թե նրանք ոչ թե սպասավորներ են, այլ զինված մարտիկներ...Л55» Կասսիոս 

Դիոնը շարունակում է ասելով, որ Մակրինոսը, «պարտվելով հունիսի ութին, 

Հր որդուն56 Եպա գաթոսի և մի քանի այլոց միջոցով ուղարկեց Ար տա բան ո ֊ 

սին, իսկ ինքը մտավ Անտիոք իբրև հաղթանակած»57» Ըստ երևույթին, Մակ-

րինոսը իր որդուն՝ կեսար Դիադումենոսին Միջագետքից ուղարկում է Ար-

^տավան У-ի մոտ իբրև պատանդ, մինչև խաղաղության բանակցությունները 

կսկսվեն, իսկ ինքը շտապում է Անտիոք, այնտեղ ձմեռելու։ Միայն 218 թ. 

.գարնանը Մ ակրինոսը սկսեց խաղաղության բանակցությունները պարթևների 

Լև հայերի հետ։ «Քանզի Մ ակրինոսը բնածին երկչոտությունից,— շարունա-

կում է Կասսիոս Դիոնը,— ինչպես նաև զինվորների անկարգության պատ-

ճառով, չհամարձակվեց պատերազմել, այլ խաղաղության համար շատ առատ 

ընծաներ պարդևեց ու դրամ ուղարկեց թե Ար տ ա բան ո и ին, և թե նրա հզո-

րագոլքն մերձավորներին, այնքան — որ ամբողջ ծախսը կա՛զմեց հինգ հա-

՛զար բ յ ՚ ՚ ւ ր (դրաքմե)»5Տ։ Այս «նվերը» պարզապես ռազմատուգանք էր, որ 

՛կայսրը տալիս էր Արտավան У-ին, «որից ինքը պարտվել էր»։ Սակայն սա 

•պարթևների վերջին հաղթանակն էր նրանց աշխ արհա կա լութ յան անկման 

նախօրյակին։ Մակրինոսը Արտավան У-ին վճարում է 5000 բյուր, այսինքն 

50 միլիոն դենար, որը հավասար է 200 միլիոն սեստերցի։ Այս գնով Մակրի-

նոսը կարողանում է Արևելքում քիչ թե շատ կայուն վիճակ ստեղծել կայսրու-

թյան համար։ 

Հռոմեացիների դեմ պատերազմի մեջ էին ոչ միայն պարթևները Արտա-

վան У-ի գլխավորությամբ, այլև նրա հետ միացած ապստամբ հայերը նոր 

գահակալած թագավոր Տրդատ 11-ի գլխավորությամբ։ Ինչպես ՚ տեղեկաց-

նում է Կասսիոս Ղիոնը, Մակրինոս կայսրը, Արտավան У-ի հետ խաղաղու-

թյան պայմանագիր կնքելով, շտապեց վերականգնել գոյություն ունեցող 

հարաբերությունները Հռոմի և Մեծ Հսւյքի թագավորության միջև, որ վատ-

թարացել էին Անտոնինոս Կարակալլայի անմիտ քաղաքականության պատ-

ճառով։ «Այսուհանդերձ, հայոց (թագավորի) դեմ նրա մղած պատերազմը 

1ւս,— գրում է Կասսիոս г իոնը, —... դադարեց, երբ Տիրիդատեսը ընդունեց 

•Մակրինոսի կողմից իրեն ուղարկած թագը, ինչպես նաև մորը, որին Տա-

րավտասը տասնմեկ ամիս պահել էր բանտում, ինչպես նաև ստացավ այն 

ամբողջ ավարը, որ տարված էր Հա յա ստանից, և բոլոր այն երկրները, որ 

նրա հայրը ձեռք էր բերել Կապադովկիայում, նա (Տիրիդատեսը ) հույս ուներ 

նաև ստանալու այն փողը, որ ամեն տարի ուղարկում էին հռոմեացիները»5^։ 

Կասսիոս Ղիոնի այստեղ բերվող տեղեկությունները թոլԱ ևն տալիս 

ճշտելու մի քանի ժամանակագրական տվյալներ։ Աղբյուրների վկայության 

համաձայն, Անտոնինոս Կարակալլան սպանվել է Խառանում 217 թ. ապրիլի 

8-ին։ Ինչպես ակնհայտ է Կասսիոս Ղիոնի ցուցմունքից, հայոց թագուհուն 

ե հո սրով 1-ին Կարակալլան բանտում պահել է 11 ամիս։ Ասել է թե Նոս-

րով 1-ը մահացել է բանտում մինչև Կարակալլայի սպանությունը, այսինքն 

55 Б 1 0, գիրք 79, գլ. 26, 5, հայերեն թարգմ., էշ 223—224։ 
56 ՛Նկատիг ունի Դիադումենոսին, որին Ս ակրինոսը, կայսր դաոնալով, հռչակել էր կեսար 

< յ Ա Ո Ա Տ С а Р 1 է О լ I Ո Ա Տ, նշվ. աշխ., V, 1 )ւ 
57 Նույն տեղում, դլ. 39, 1—5, հայերեն թարգմ., էօ 224 —225։ 
58 Նույն տեղում, դլ. 27, 1—3, հայերեն թարգմ., էշ 224։ 
-59 Ը ւօ , գիրք 79, դլ. 27, 4, հայերեն թարգմ., էշ 224, 



Հա չաս տ ա և ր և Հհրջին պարթև Արշակունիների պայքարը Հոոմի դեմ 71 

մինչև 217 թ. ապրիլի 8-ը և այդ ժամանակ բանտից ազատվել է կենդանի՛ 

մնացած հայոց թագուհին, որը առժամանակ մնում էր կայսեր արքու-

նիքում։ Եթե սրանք բանտում են մնացել 11 ամիս, նշանակում է, որ Կա-

րակալլան նրանց հրավիրել և բանտ է նետել 216 թ. մայիս ամսին։ Պարզ֊ 

վում է նաև հայոց թագուհու վերադարձի ժամանակը Հայաստան։ 217 թ. 

հունիսի 8-ին Մակրինոսը պարտվել է պարթևներից և հայերից, որից հետո 

նա սկսել է խաղաղության բանակցությունները Արտավան V ֊ ի և Տրդատ 11-իւ 

հետ։ Անշուշտ, սկզբում կայսրը խաղաղություն է հաստատել պարթևների 

թագավորի հետ և հետո միայն վերականգնել այն փոխհարաբերությունները, 

որ գոյություն ունեին Մեծ Հայքի թագավոըոլ թ յան և Հ ռոմի միջև։ Հա յ-հռո-

մեական բանակցությունների հ իմն ական պայմանը պիտի լիներ հայոց թա-

գուհու վերադարձը գերությունից, որ պիտի տեղի ունեցած լիներ 217 թ. հու-

նիսի 8-ից հետո։ Այսպիսով, 11 ամիս մնալով բան տում, հայոց թագուհին՜ 

ազատվել է կալանքից 217 թ. ապրիլի 8-ից հետո և այնոլհե-տև, մինչև Հա-

յաստան վերադառնալը, պահվել է Մակրինոս կայսեր արքունիքում մոտա-

վորապես երկու ամիս։ 

Հայոց թագավոր Տրդատ 11-ի հետ Մակրինոսի բանակցությունների ժա-

մանակ վերականգնվել է հռոմեա-հայկական փոխհարաբերությունների նախ-

կին վիճակը, որ գոյություն ուներ Կարակալլայից առաջ, սկսած Վաղարշ 11-ի 

(186—198)ևՍեպտիմիոս Սևերոսի (193—211) միջև կնքված համաձայ֊ 

նագրի (194) ժամանակներից։ Այժմ Մակրինոսը հայոց թագավորին էր վե-

րադարձնում Խո и րո֊վ 1-ից խլված, Հռոմի կողմից տրված «ձեռական իշխա-

նությանЯ երկրները՝ Կապադովկիայի կազմում գտնվող Փոքր Հայքը (այն 

առումով, որ տալիս է Պտղոմեոսը, V, 6, 18) և 9՝.իմաթեն ե գավառը Հայոց 

Մ իջա դետքում^։ 

Վերին աստիճանի կարևոր է նաև Կասսիոս Ղիոնի այն տեղեկությունըг 

թե Տրդատ 11-ը «հույս ուներ ստանալու այն վաղր, որ ամեն տարի ուղար-

կում էին հռոմեացիներըյ)։ Ինչպես տեսանք, Սեպտիմիոս Սեվերոսի և Վա-

ղարշ II-ի բանա կցոլթյունն ե ր ի ժամանակ վերջնականապես կանոնավորվեց 

այն կարգր, ըստ որի հայոց այրուձին յուրաքանչյուր տարի Հռոմից ստանում 

էր դրամ ա կան նպաստ՝՝ «ռոճիկ», որի փոխարեն հայոց սպարապետը իր հեծե-

լազորքով հռոմեական բանակի կազմում մասնակցելու էր կայսեր մղած պա-

տերազմներին611 

Հռոմի և Մեծ Հայքի միջև նախկին վ։ոխհարաբերոլթյունները վերա-

կանգնելուց հետո հայոց սպարապետը իր հեծելազորքով առաջվա պես 

գտնվում էր կայսրության զորամասերի հետ. այդ մասին պահպանվել է 

ուղղակի ցուցմունք էլիղս ՝Լա մ պ րի դի ո սի մոտ, որի տեղեկության համաձայն, 

Մակրինոսի դեմ դավադրություն են կազմակերպել հռոմեական զորքից մի 

շարք անձնա վո րոլթ յունն եր, որոնք ուզում էին նրանից անջատվել, սակայն 

Մ ակրինոսին հայտնի դարձավ այս և դավադիրները ենթարկվեցին մահա-

պատժի։ Դրանց համախոհների շարքում հիշատակվում է նաև Լա յա и տ ան ի 

զորավարը, որին Մակրինոսը ազատել էր պա տասխան ատ վոլթյուձ ից հին 

60 Ս. Տ. Երեմյան, Վաղարշ 11֊ի քաղաքական Հարաբերությունները Հռոմի և պար-

թևների հետ, էշ 43—44։ 

61 Նույն տեղում, էշ 44—45։ 
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АРМЕНИЯ и БОРЬБА ПОСЛЕДНИХ ПАРФЯНСКИХ А Р Ш А К И Д О В 
ПРОТИВ РИМА 

Академик АН АрмССР С. Т. ЕРЕМЯН 

(Резюме) 

Переговоры армянского даря Валарша I (186—198) с Септимием 
Севером (193—211) в 194 г. значительно укрепили международный авто-
ритет царства Великой Армении на Ближнем Востоке. Удачные рейды 
Валарша I в земли царства массагетских Аршакидов на Кавказе и про-
должение этой политики при его сыне и преемнике Хосрове I (198—216) 
стабилизировали положение Армянского царства в условиях, когда на-
чавшийся кризис социально-экономических отношений Древнего мира 
укреплял феодальный уклад. Проявлением этого кризиса было ослабле-
ние царства парфянских Аршакидов и распад конфедерации аршакид-
ских царств. Это дало возможность возвыситься жреческой династии 
храма Анаит в Персиде, в лице Папака и его сына Арташира Папака-
на — основателя персидской династии Сасанидов. 

Римская империя активизировала свою политику на Востоке. Импе-
ратор Антонин Каракалла (211—217), продолжая политику своего отца 
Септимия Севера, воспользовался борьбой за парфянский престол, кото-
рую вели между собой царь Валарш V (208—227) и его брат Артаоан V 
(213—227). В этой борьбе армянский царь Хосров I поддерживал Арта-
бана против Валарша. Однако последний сумел добиться «покровитель-
ства» римского императора, и армянский царь оказался в лагере врагов 
Рима. Это привело к пленению Хосрова I римским императором. Хосров 
умер в заключении. Восставшие армяне избрали царем сына Хосрова I 
Тиридата II (Хосров Великий армянских источников), заставившего рим-
лян отказаться от посягательств на Армянское царство. 

После убийства Антонина Каракаллы временная стабилизация в 
Римской империи была нарушена и дела ее стали ухудшаться. В этих 
условиях воцарившийся император Макрин (217—218) был вынужден 
признать Тиридата II (217—256) «великим царем Великой Армении». 
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